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I. PENDAHULUAN 

 

 

A. Latar Belakang 

  

Gerak dasar merupakan elemen yang mendasari dari suatu rangkaian 

gerak. Penguasaan kemampuan gerak dasar akan mendasari keterampilan 

gerak dalam suatu cabang olahraga. Keterampilan gerak dasar ini harus 

dikembangkan sejak dini, dengan mengikuti prinsip tertentu sesuai 

dengan tahap perkembangan siswa.  

 
Setiap anak pada usia muda membutuhkan pembinaan keterampilan 

multilateral sebagai dasar dari gerak yang diperlukan untuk membangun 

kebugaran jasmani yang baik maupun mempersiapkan diri menuju pada 

pengembangan selanjutnya pada suatu cabang olahraga. Pembinaan 

multilateral adalah pengembangan berbagai keterampilan dan 

kemampuan motorik (motor ability) dengan adaptasi berbagai kebutuhan 

beban latihan untuk mengembangkan adaptasi menyeluruh. Berdasarkan 

pendapat di atas kemampuan multilateral sangat penting dimiliki oleh 

siswa, manfaat yang diperoleh adalah pengalaman gerak dan kesadaran 

gerak untuk keberhasilan unjuk kerja dalam berbagai situasi yang 

bervariasi. 

 
Senam adalah suatu latihan tubuh yang dipilih dan dikonstruk dengan 

sengaja, dilakukan dengan sadar dan terencana, disusun secara sistematis 
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dengan tujuan meningkatkan kesegaran jasmani, mengembangkan 

keterampilan dan menanamkan nilai-nilai mental spiritual. Senam 

merupakan aktifitas jasmani yang efektif untuk mengoptimalkan 

pertumbuhan dan perkembangan anak. Gerakan senam sangat sesuai 

untuk mengisi program pendidikan jasmani. Gerakan senam berpotensi 

mengembangkan keterampilan gerak dasar sebagai landasan penting bagi 

penguasaan keterampilan teknik suatu cabang olahraga. 

 
Di Indonesia cabang olahraga senam belum banyak dikenal dan diminati 

oleh masyarakat dikarenakan kurangnya sosialisasi dan sedikitnya 

perlombaan yang dilaksanakan. Sehingga masih jarang para ahli atau 

orang-orang berpendidikan terjun untuk memberikan sumbangsih mereka 

dalam olahraga senam, yang mengakibatkan terbatasnya informasi dan 

pengetahuan yang tertuang dalam bentuk buku maupun media lainnya.  

 
 
Faktor dari siswa juga memberikan dampak yang berarti terhadap proses 

pembelajaran senam, yaitu faktor kecerdasan (intelegensi) siswa yang 

berbeda berpengaruh terhadap kemampuan cepat lambatnya menerima 

materi dan instruksi dari guru. Perbedaan latar belakang kehidupan yaitu 

antara siswa yang memakai sepeda motor dan siswa yang berjalan kaki 

ke sekolah memiliki kondisi fisik yang berbeda dan juga perbedaan latar 

belakang dari segi ekonomi berpengaruh terhadap asupan gizi yang 

diberikan kepada anak. 

 
Materi pembelajaran senam yang sering diberikan di sekolah adalah 

senam lantai. Senam lantai merupakan latihan senam yang dilakukan di 
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atas matras, unsur-unsur gerakannya terdiri dari mengguling, melompat, 

meloncat, berputar di udara, menumpu dengan tangan atau kaki untuk 

mempertahankan sikap seimbang atau pada saat meloncat ke depan atau 

ke belakang. Senam memiliki beragam gerak yang sangat komplek, 

antara lain guling ke depan, guling ke belakang, sikap lilin, meroda, dan 

lain-lain.  

 
Handstand atau berdiri dengan tangan merupakan bagian dari senam 

lantai, hal ini sesuai dengan yang dikemukakan oleh Mahendra (2000: 

48) “bahwa handstand adalah sikap tegak dengan bertumpu pada kedua 

tangan dengan siku-siku lurus, kedua kaki rapat dan lurus ke atas”.  

 
Menurut hasil pengamatan di SMA N 1 Bandar Sribhawono, didasarkan 

data-data yang diperoleh siswa memiliki berbagai kemampuan fisik yang 

berbeda antara siswa satu dengan siswa yang lainnya. Dengan demikian 

kemampuan yang dimiliki siswa dalam melakukan handstand berbeda 

pula. Maka penulis bermaksud mengadakan penelitian tentang 

“Kontribusi kekuatan lengan, kekuatan tungkai, kekuatan perut dan 

kekuatan punggung terhadap kemampuan handstand pada siswa kelas XI 

SMA N 1 Bandar Sribhawono”.  

B. Identifikasi Masalah 

 
Latar belakang masalah yang telah dikemukakan mengarah pada 

pemikiran adanya berbagai masalah. Dari berbagai masalah yang muncul 

dapat diidentifikasi sebagai berikut : 
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1. Pemberian latihan kondisi fisik saat pemanasan yang kurang tepat 

mempengaruhi keberhasilan handstand. 

2. Kurangnya pemahaman yang dimiliki guru tentang fungsi masing-

masing unsur-unsur kondisi fisik yang menunjang keberhasilan 

handstand. 

3. Unsur kondisi fisik seperti kekuatan lengan, kekuatan tungkai, 

kekuatan perut, dan kekuatan punggung mempengaruhi keberhasilan 

handstand. 

4. Belum diketahuinya seberapa besar kontribusi aspek-aspek fisik yang 

mempengaruhi kemampuan handstand. 

 
 

C.   Batasan Masalah 

 
Dari banyaknya masalah yang muncul, maka perlu diadakan pembatasan 

masalah, agar penelitian ini lebih mendalam pengkajiannya. Adapun 

pembatasan masalahnya yaitu: 

1. Kekuatan lengan yang berkontribusi terhadap kemampuan handstand 

pada siswa kelas XI SMA N 1 Bandar Sribhawono. 

2. Kekuatan tungkai yang berkontribusi terhadap kemampuan handstand 

pada siswa kelas XI SMA N 1 Bandar Sribhawono. 

3. Kekuatan perut yang berkontribusi terhadap kemampuan handstand 

pada siswa kelas XI SMA N 1 Bandar Sribhawono. 

4. Kekuatan punggung yang berkontribusi terhadap kemampuan 

handstand pada siswa kelas XI SMA N 1 Bandar Sribhawono. 
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D.  Rumusan Masalah 

 
Berdasarkan identifikasi masalah dan pembatasan masalah yang di 

kemukakan, maka dirumuskan suatu masalah sebagai berikut : 

1. Apakah ada kontribusi kekuatan lengan terhadap kemampuan 

handstand pada siswa kelas XI SMA N 1 Bandar Sribhawono ? 

2. Apakah ada kontribusi kekuatan tungkai terhadap kemampuan 

handstand pada siswa kelas XI SMA N 1 Bandar Sribhawono ? 

3. Apakah ada kontribusi kekuatan perut terhadap kemampuan 

handstand pada siswa kelas XI SMA N 1 Bandar Sribhawono ? 

4. Apakah ada kontribusi kekuatan punggung terhadap kemampuan 

handstand pada siswa kelas XI SMA N 1 Bandar Sribhawono ? 

 

E.  Tujuan Penelitian 

 
Sesuai dengan masalah yang dirumuskan, maka tujuan dari penelitian ini 

adalah untuk mengetahui : 

1. Besarnya kontribusi kekuatan lengan terhadap kemampuan handstand 

pada siswa kelas XI SMA N 1Bandar Sribhawono. 

2. Besarnya kontribusi kekuatan tungkai terhadap kemampuan 

handstand pada siswa kelas XI SMA N 1Bandar Sribhawono. 

3. Besarnya kontribusi kekuatan perut terhadap kemampuan handstand 

pada siswa kelas XI SMA N 1Bandar Sribhawono. 

4. Besarnya kontribusi kekuatan punggung terhadap kemampuan 

handstand pada siswa kelas XI SMA N 1Bandar Sribhawono. 
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F.   Manfaat Penelitian 

  
 Penelitian ini penting untuk dilakukan dengan harapan dapat memberikan 

manfaat antara lain : 

1. Bagi Sekolah 

Sebagai informasi sekaligus peningkatan penguasaan materi senam 

khususnya gerakan handstand. 

2. Bagi Guru 

Sebagai informasi dalam memberikan materi senam kepada siswanya, 

selain itu dapat membantu guru pendidikan jasmani, olahraga dan 

kesehatan dalam memberikan latihan unsur kondisi fisik yang tepat.  

3. Bagi Program Studi Pendidikan Jasmani Kesehatan dan Rekreasi 

Sebagai informasi sekaligus pengembangan ilmu pengetahuan bagi 

pihak yang ingin melaksanakan penelitian dan pelaksanaan 

pembelajaran senam lantai. 

 

 


